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ระบบ Client/ Server 100%    บน  DATABASE  SQL 

ไมจํากัดขอมูล  รองรับขอมูลไดสูงมากถึง 1024 GB  ไมจํากัดการติดต้ัง 

FOUMULA SQL 
1  ระบบใบเสนอราคา (QS) , (SO) / ระบบขาย ออกบิล (SALES INVOICE)               9   ระบบลูกหนี้   (A/R) 
2  ระบบใบสั่งซื้อ สั่งจองสินคา (PO) / ร ะบบซื้อ บันทึกคาใชจาย (PURCHASE)      10   ระบบเจาหนี้   (A/P) 
3  ระบบวิเคราะหขาย   (SALES ANALYSIS)                                                             11   ระบบเช็ค / เงินฝากธนาคาร (CHEQUE / BANK) 
4  ระบบวิเคราะหซื้อ (PURCHASE ANALYSIS)                                                       12   ระบบสวนเพิ่มเติมระบบ ... 
5  ระบบสต็อค  ( INVENTORY CONTROL)                                                             13   ระบบบํารุงรักษาขอมูล  (MAINTAINANCE) 
6  ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (VAT / WITHHOLDING TAX)               14   ระบบรักษาความปลอดภัย  (SECURITY) 
7  ระบบสินทรัพย (ASSET DEPRECIATION)                                                           15   ระบบเริ่มใชระบบ กําหนดคุณสมบัติ  
8  ระบบบัญชีแยกประเภท (GENERAL LEDGER)                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลดข้ันตอนในการทํางาน เพียงแคทําการบันทึกขอมูลรายวันการซือ้และการขายเทานั้นเอง ตอจากนัน้โปรแกรมจะทําหนาท่ีนําขอมูลไปบันทึก

ในแตละระบบท่ีเกี่ยวของใหเองอัตโนมัติ  และสามารถพมิพรายงานทุกรายงานไดทันที ทําใหทานสามารถทราบผลการดําเนนิงานไดอยางรวดเร็ว
โปรแกรมทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows  ระบบ Cilent/Sever 100% รองรับธุรกิจต้ังแตขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ รองรับขอมูลไดปริมาณ
มาก ไมจํากัดปท่ีทํางาน ประเภทธุรกิจท่ีรองรับไดแก ซื้อมา-ขายไป , บริการ , รับเหมา – กอสราง , นาํเขา – สงออก การผลิต  และอืน่ๆ ฯลฯ ...  ใชงาน
งายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ศึกษางายจากคูมือการใชงาน และ CD ชวยสอน พรอมใหคําปรึกษาทางโทรศัพทฟรี ! 
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รองรับหลากหลายธุรกิจ โครงสรางองคกรขนาดใหญ / ขอมูลปริมาณมากๆ 
J ระบบหลายเครื่อง LAN 5  -  20   User     J รองรับการสกุลเงินตางประเทศ ไมจํากัดสกุลเงิน 
J รองรับการทํางานไดหลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว  J รองรับธุรกิจเฉพาะ เชน รับเหมากอสราง , ผลิต ฯลฯ... 
J รองรับการมีแผนกไดถึง ( 15 หลัก ) , ฝาย ( 15  หลัก) , โครงการ (JOB) ( 15 หลัก) J รองรับการพัฒนา Modify  Report เพิ่มเติม  
J ขยายระบบไปเปนรุน CLIENT / SERVER  รองรับการทํางานบนฐานขอมูล  J สามารถเช่ือมตอจากระบบพัฒนาอื่นๆ ได 
       DATABASE-SQL พัฒนาโดย Visual Fox pro      
J รองรับการขยายระบบข้ึนสู  FORMA TRD, ERP   หรือ MRP  ไดในอนาคต 

เลอืกทํางานไดทัง้แบบ BATCH หรือ ONLINE  
J เลือกทํางานแบบ  ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกท้ัง 2 แบบสลับไปมาหรือกําหนดเฉพาะรายการนั้นก็ได 
J เลือกทํางานแบบ  BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเปนชวงเวลาของเอกสารเทาท่ีตองการ เลือก POST กอนได 
J ONLINE UPDATE ท้ังการเพิ่ม ลบ แกไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชีใหสําหรับรายการท่ีตองการกลับรายการให เพื่อการยันยอด
ระหวางกันอยางถูกตอง 
J ONLINE CORRECTION ใหอยางถูกตองและตามไปแกไขทุกระบบท่ีเกี่ยวของกันไดอยางรวดเร็ว 

 
 

J กําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบรับสินคา เปนตน  โดยโอนไปยังระบบรับสินคาไดเลยไมตองคียอีก 
J สามารถทยอยรับสินคาตาม PO ไดไมจํากัดจํานวนครั้ง จนกวาจะรบัสินคาครบตามยอดสั่งซื้อ หรือสามารถบันทึกรบัสินคาไดทันที โดยไมตอง
ผานการสั่งซื้อสินคา   
J เอกสารแตละใบสามารถเพิ่มคําอธบิายรายการสินคาได จํานวน 10 บรรทัดๆจะใหแสดงออกเอกสาร หรือเลือกไมแสดงก็ได ตามฟอรมท่ีกําหนด 
J รองรับธุรกิจท้ังแบบซื้อมา–ขายไปธุรกิจบริการ รวมถึงซื้อวัสดุสิ้นเปลือง,สามารถบันทึกคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากเจาหนี้จากการซื้อสินคา 
ธุรกิจฝากขาย(รองรับภาษีซื้อ-รอนําสง) 
J สามารถรองรับการคิดภาษีมูลคาเพิ่มไดท้ังแบบราคารวมภาษ ี (INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษ ี (EXCLUDE VAT) รวมท้ังรายการท่ีไดรับ
การยกเวนภาษ ีสามารถแกไขยอดภาษซีื้อ ใหตรงกับใบกํากับภาษีของผูจําหนายได 
J เก็บรายการสินคาคางสง เพื่อติดตามสินคาของผูขายนั้นๆในครัง้ตอไปได 
J ตรวจสอบประวติัการซื้อสินคาจากผูขาย ราคาซื้อลาสุด ซื้อสูงสุด ซื้อตํ่าสุด ได 
ในหนาขณะ  INPUT โดยไมตองเสียเวลาไปเลือกดูรายงานอีก 
J ใบลดหนี้ ลดหนีไ่ดท้ังรับคืนสินคา และลดหนี้ราคาสินคาไดโดยตนทุนสินคา 
จะกลับเขาคลังใหดวยตนทุนท่ีเคยขายออกไป(กรณีรับคืนสินคา) 
 
 
 
 
 
 
 
J สามารถบันทึกการซื้อท่ีมีการจายเงินมัดจําลวงหนาได และนํามาหักได 

FORMULA SQL    : PURCHASING ORDER   (PO) , ซ้ือ/คาใชจาย ลดหนี้ซ้ือ - เพิ่มหนีซ้ื้อ 
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J เพิ่มเติมทะเบียนและฐานขอมูลเจาหนี้ และ สินคาไดทันทีขณะออกบิล  
J เม่ือบันทึกการซื้อ โปรแกรมจะไปต้ังเจาหนี้  เพิ่มสินคาในสต็อค   
เก็บขอมูลเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ  เก็บสถิติการซื้อและ    ลงบัญชีใหทันที)  
 
 
 
 
 
 
 
 
และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะหการซื้อไดทันที 
J รายงานการซือ้แยกตามผูขาย แยกตามสินคา 
J สรุปยอดซื้อแยกตามผูขาย ( เปรียบเทียบ 12 งวด ) 
J รายงานตรวจสอบการซื้อจากการเอกสารท่ีเคยซื้อ 
J พิมพรายงานภาษีซื้อตามท่ีแบบสรรพากรกําหนด แบบหลากหลาย  เชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J บันทึกคาใชจายตางๆ ได และรองรับภาษีหัก ณ ท่ีจายไดหลายๆอัตรา ใน 1 เสร็จ 
      ไมวาจะเปนคาบริการ 3%  และคาเชา 5%  หรือคาขนสง 1%   
J พิมพรายงานภาษหัีก ณ ท่ีจาย  นาํสงสรรพากร ได  เชน 
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J สามารถกําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบสั่งขาย (Sale Order), ใบยืมสินคา, โดยโอนไปยังใบสงของ / ใบกํากับภาษ ี(Invoice/ Tax 
Invoice), บิลเงินสด (Order Receipt)    
J รองรับธุรกิจท้ังแบบซื้อมา – ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไมถึงกําหนด) /ธุรกิจการ ผลิต 
J สามารถรองรับการคิดภาษีมูลคาเพิ่มไดท้ังแบบราคารวมภาษ ี(Include VAT) และราคาแยกภาษ ี(Exclude VAT) รวมท้ังรายการท่ีไดรับการยกเวน 
J เม่ือมีการจองหรือเปดใบสั่งซื้อของลูกคาสามารถทยอยสงของไดจนกวาจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อนั้นได 
J ในกรณีท่ีบันทึกการรับสินคาตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดท่ีลูกคาสั่งซื้อ และคางสงได 
J สามารถออกรายการสินคาคางสงเพื่อติดตามสงใหลูกคาในครัง้ตอไปได 
J คน SO มาเปดบิลขายไดทันทีโดย ไมตองคียใหม   
J เริ่มงานขายไปกอนหนาได โดยไมตองรอยอดสต็อคต้ังตน ไมตองรอยอดยกมาจากฝายบัญชี 
J การบันทึกสวนลด นอกจากลดเปนรายสินคาท้ังเปนจํานวนเงินและเปอรเซ็นตแลว ยังลดรวมท้ังใบไมจํากัดข้ัน (3%+40+2%) 
J สามารถอนุมัติไดวา จะขายสินคาวงเงินเครดิตไดหรือไม  โดยสามารถกําหนดไดวาใครจะมีอํานาจในการอนุมัติไดบาง 
J รองรับการขายสินคาเปนชุด , เปน Lot, ระบุคลัง, สินคาโปรโมช่ัน, ลดราคาหลายระดับในแตละรายการสนิคาใน Invoice เดียวกัน 
J สามารถบันทึกรับเงินมัดจํา โดยชําระเปนเงินสด เช็ค  บัตรเครดิต ไดต้ังแตข้ันตอนบันทึกใบสั่งขาย ใบสงของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงิน
ใหอัตโนมัติ 
J กําหนดรูปแบบการบริหารสินคาไดเองวาถาสนิคาในคลังไมพอขาย จะยอมใหขายสินคานัน้ไปกอนหรือไม หรือเลือกคลังสินคาท่ีตองการให 
ตัดสินคาได วาตองการใหตัดสินคาออกจากคลังใด ตามสินคาแตละรายการได หรือมองรวมบิลขายก็ได 
J ตรวจสอบประวติัการขายสนิคาใหกับลกูคา ราคาขายลาสุด ขายสูงสุด ขายตํ่าสุด ได 
J เม่ือบันทึกการขาย โปรแกรมจะไปต้ังลูกหนี้    ตัดสต็อค เก็บขอมูล เพื่อออกรายงานภาษขีาย เก็บสถิติการขาย และลงบัญชีให และสามารถเรียกดู
รายงานวิเคราะหการขายไดทันที 
J สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานขอมูลลูกคา / สินคาไดทันทีขณะทําการขาย 
J สามารถพิมพ Label เพื่อจาหนาซองสงเอกสารใหลูกคา โดยสามารถกําหนดจํานวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพได 
J สามารถพิมพรายงานภาษีขาย ตามแบบท่ีสรรพากรกําหนด                  à 
J ระบุเปอรเซ็นตคอมมิชช่ันของพนักงานขายสําหรับการขายแตละครั้งท่ีแตกตางกันได 
J สามารถพิมพรายงานยอดขายสด , ขายเช่ือ, ยอดขายท้ังหมด (สด, เช่ือและลูกหนี)้ 
 แยกตามสินคา แยกตามลูกคา แยกตามพนักงานขาย แยกตามเขตการขายได 
J พิมพรายงานการขายแยกตามลูกคา แยกตามสินคา และแยกตามกลุมสินคาได 
J พิมพรายงานสรุปยอดขายแยกตามลูกคาเปรียบเทียบแตละเดือน-ไตรมาส-ป ได 
J พิมพรายงานจัดลําดับยอดขายเรียงตามมูลคากําไร , เปอรเซ็นต, กําไร, มูลคาขายและ 
จํานวนขายท้ังแบบจากมากไปนอย หรือจากนอยไปมาได และรายงานอื่นๆ อีกมากมาย 
J พิมพรายงานใบสงของและคอมมิชช่ันแยกตามพนักงานขาย               J พิมพรายงานสรุปยอดขายและกําไรของสินคาแยกตามพนักงานขาย 
J พิมพรายงานใบสงของแยกตามทีมขายและพนักงานขาย                     J พิมพรายงานสรุปยอดขายสด – เช่ือ แตละวัน แตละเดือนได 
J พิมพรายงานใบเสร็จรับเงินและคอมมิชช่ันแยกตามพนักงานขาย        J พิมพรายงานสรุปตนทุน – กําไรข้ันตนของสินคาแตละตัว 
J พิมพรายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแตละเดือน 

FORMULA SQL  : SALE ORDER (SO) , ขาย/บริการ/รายได  ลดหนี้ขาย - เพิ่มหนี้ขาย 
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J พิมพรายงานเงินสดรับ-จาย   รายงานสรุปยอดขายและกําไรของสินคาแยกตามลูกคา / สินคา / ใบกํากับภาษี แสดงรายการสินคาแยกตามลูกคา 
J พิมพรายงานสรุปยอดขายแยกตามพนักงานขาย เปรียบเทียบเปาขาย หรือ สรุปยอดขายและกําไรของสินคาแยกตามพนักงานขาย 
J สามารถระบุช่ือลูกคาท่ีจะต้ังหนี ้, ช่ือลูกคาท่ีออกใบกํากับภาษี, ช่ือลูกคาท่ีจะไปเก็บเงินได 
J สามารถบันทึกการจายแยกฝาย แยกแผนก ออกรายงานการขาย และบันทึกแยกฝายและแผนกใหอัตโนมัติ 
J สามารถออกรายงานการขายแยกตามกลุมสินคาและเขตการขายได 

 
 

J สามารถกําหนดคลังสินคาไดหลายคลัง ( ไดถึง 40,000  คลัง ) 
J สามารถเลือกวิธีการคิดตนทุนได 2 แบบ คือ แบบตนทุนถัวเฉลีย่ (Average), แบบเขากอน – ออกกอน (FIFO) 
J กําหนดราคาขายลกูคาประจาํแตละรายได พรอมสวนลด และสามารถกําหนดราคาขายได 5 ระดับ มาตราฐาน,เกรด A ,B ,C, D 
J รองรับการขายสินคาเปนชุดหรือสินคาประกอบ เพียงแตผูใชทําการกําหนดสวนประกอบของสินคาชุดนั้นไวลวงหนา เม่ือทําการขายโปรแกรมจะทํา
การตัดสต็อคท้ังชุดใหอัตโนมัติ (Component Set Support) สามารถปรบัจํานวนสินคาในชุดขณะออกบิลได 
J สามารถพมิพรายงานสินคาท่ีจุดสั่งซื้อ (Re – Order Point) หรือสินคาท่ีถึงจุด Safety Stock  
เพื่อเตือนใหทราบวาตองสั่งซื้อสินคาชนิดใดเขามาเพิ่ม ในสต็อค เพื่อใหการขายเปนไปอยางตอเนื่อง 
J รองรับการโอนสินคา ยายสินคา ขามคลังได  และรองรบัใบเบิกวัตถุดิบ ไปงานระหวางทําได,รับสินคาสําเรจ็ 
J สามารถบันทึกการปรับปรงุยอดสต็อคเพิ่มเติมได   ดวยระบบปรับยอดสินคา ไดท้ัง ลด – เพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
J รองรับการขายสินคาเปน Lot  ตรวจสอบรายงานสินคาคงเหลือแตละ Lot ได , รายงาน Lot รับเขา   

J มีแบบฟอรมรายงานสินคาคงเหลือแตละคลังในแนว Column และแสดงยอดรวมในรายงานเดียวกันได                          รองรับบารโคต  
J พิมพรายงานสถานะสนิคา เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินคา 
J พิมพรายการสินคาท่ีไมมีการขายหรือไมมีการเคลื่อนไหว 
J สามารถบันทึกรายการของงวดปจจุบันไดเลย ไมตองรอบันทึกขอมูลสินคายกมากอน  
รอวางๆ แลวคอยมาบันทึกก็ไดและยังคงไดสินคาท่ีถูกตองท้ังแบบเฉลี่ย และ FIFO 
J สามารถออกแบบฟอรมของเอกสารตางๆได เชน ใบเบิกวัสดุสิน้เปลือง ฯลฯ 
J สามารถเรียกดูรายงานสินคา และวัตถุดิบแบบถัวเฉลี่ย และแบบ FIFO แยกแตละคลัง 
หรือแตละสาขาได (สําหรับรุนท่ีรองรับสาขา) 
J รองรับระบบหนาราน POS  เพื่อเช่ือมโยงเขาระบบ BACK OFFICE ไดทันที กรณีท่ีตองการ 
ขยายระบบขายหนาราน ตามสาขาตางๆ  
 
 

FORMULA SQL     : INVENTORY CONTROL  ระบบสินคา 
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FORMULA SQL   : ACCOUNT RECEIVABLE  ระบบลูกหนี้ 

FORMULA SQL    : ACCOUNT PAYABLE  ระบบเจาหนี ้

 
 

J กําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบวางบิล (Billing Slip), ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) และใบลดหนี ้ใบรับคืนสินคา ( Credit Note )  
J พิมพรายงานใบกํากับสินคาท่ีถึงกําหนดวางบิล พรอมใบวางบิลแยกตามลูกคา  
J พิมพรายงานใบวางบิลท่ีถึงกําหนดรับเงิน แยกตามลูกคาแตละราย 
J สามารถสรางใบวางบิลอัตโนมัติ   โดยกําหนดชวงเลือกลูกคาไดเอง วาจะวางบิลลูกคาหลายๆ รายใหอัตโนมัติและรับชําระหนี้ไดงาย โดยเลือก 
Invoice ท่ีตองการจะชําระบางสวนหรือท้ังใบก็ได 
J รองรับการเปดใบเสร็จรับเงิน  กอนการรับเงิน ไดท่ีไมตองการใหตัดหนี้ออกจากระบบ  ตอเม่ือไดรับเงินจริง แลวคอยตัดหนี้ได 
J รองรับการชําระหนี้โดยเงินสดและเช็คไดถึง  1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน ,ดราฟ , เล็ตเตอรออฟเครดิต ฯลฯ 
J กรณีรับเช็คลูกคามีปญหา ระบบสามารถเปลี่ยนเลขท่ีเช็คใบใหมได แลวต้ังหนี้กลับอีกครั้ง หรือจะนํายื่นเลขท่ีเช็คใบเดิม นําฝากอีกครั้งก็ได 
J รองรับการจายเงินเกินจริง หรือ ขาดจากยอดเงินรับจริง 
J เรียกดูรายงานการวเิคราะหสภาพหนี้ท้ังแบบละเอียดเปนรายลูกคา และแบบสรุปเปนรายลูกคา,  
J กําหนดชวงวิเคราะหอายุหนี้เอง พิมพ Aging Report ไดท้ังแบบสรุป และละเอียด โดยสามารถกําหนดชวงวิเคราะหอายุหนี้เองได วาตองจายภายใน 7 
วัน 15 วัน 30 วัน เปนเงินเทาไร ? 
J พิมพการดลูกหนี้ , รายงานลูกหนี้เกินวงเงิน , รายงานลกูหนี้คางรับ , รายงานสงจดหมายแจงตรวจทานหนี้ใหลูกคา,รายงานเอกสารลูกหนี้รายตัว 
J พิมพสรุปยอดรายรับในแตละงวดไดวารับเปนเงินสด เช็ครับ ดอกเบ้ียรับ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย และสวนลดจายเทาไร 
J สามารถรับชําระหนีโ้ดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ท่ีจาย ไปพรอมกันไดและลงบัญชีใหอยางถูกตอง 
 
 

 
J กําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบรับวางบิล (Billing Slip), ใบจายเงิน (Payment Slip) และใบลดหนี้ใบคืนสินคา (Credit Note)  
J พิมพรายงานใบกํากับสินคาท่ีถึงกําหนดวางบิล พรอมใบรับวางบิลแยกตามเจาหนี้ 
J พิมพรายงานใบรับวางบิลท่ีถึงกําหนดจายเงินแยกตามเจาหนี้แตละราย เพื่อชวยการตรวจสอบ 
J รับชําระหนี้ไดงายโดยเลือก INVOICE ท้ังหมดหรือตัดหนีจ้ายบางสวนก็ได 
J รองรับการชําระหนี้โดยเงินสดและเช็คไดถึงพันรายการ(ผสมกันก็ได )รวมถึงรายการโอน, ดราฟท, L/C ( Letter of Credit ) ตอการชําระเงิน 1 ครั้ง  
J รองรับการจายเงินเกิน หรือ ขาดจากยอดเงินจริง  วาจะบันทึกเปนคาใชจายเบ็ดเตล็ด หรือรายไดเบ็ดเตล็ด ฯลฯ.... 
J ดูรายงานวิเคราะหสภาพหนี้ท้ังแบบละเอียดและสรปุเปนรายเจาหนี้ได 
J สามารถชําระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ท่ีจาย ไปพรอมกันไดและลงบัญชีใหอยางถูกตอง 
J พิมพ AGING REPORT ไดท้ังแบบยอดสรุป หรือมีรายละเอียดวิเคราะหวาตองจายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เปนเงินเทาไร โดยสามารถกําหนดชวง
วิเคราะหอายุเจาหนี้ได 
J พิมพการดเจาหนี้,รายงานเจาหนี้เกินวงเงิน , รายงานเจาหนี้คางจาย 
J สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจาหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมมองของนักบัญชี 

สรุประบบลูกหนี้ – เจาหนี ้ทําหนาที่ไดเหมอืนกนั 
J สามารถต้ังรหัสลูกคาหรือ SUPPLIER ไดสูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
J มีบัญชีลูกหนี้การคา – เจาหนาท่ีการคาเพื่อควบคุมยอดลูกหนี้ – เจาหนี้รายยอย     ชวยใหผังบัญชีไมยาวเกินไป 
J บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้ – เจาหนี้ไดไมจํากัดป 
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FORMULA SQL  : CHEQUE  ระบบเช็ค 

FORMULA SQL  : FIXED ASSET  ระบบสินทรัพย  

J INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดรับ-จายเปนแบบ PARTIAL ได 
J ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด  INVOICE ไดหลายๆใบมาทําการตัดหนี้ แลวพิมพใบเสร็จ 1 ใบได 
J สามารถพิมพดูรายการยอดคางรับ-คางจายของหนี้รายตัวได พรอมท้ังแสดงใหทราบวาคางดวยรายการเอกสารใบในบาง? 
J สามารถวเิคราะหอายุลกูหนี้และเจาหนี้รายตัวไดโดยแสดงเปนยอดสรุปหรือแสดงรายการเอกสารใหเห็นก็ได 
J สามารถกําหนดชวงการวเิคราะหอายุหนี้ไดดวยตนเองถึง 5 ชวง ท้ังกอน ถึงกําหนด  5  ชวง และเลยกําหนด  5  ชวง 
 
 
  
J สามารถจัดทํารายการฝาก – ถอนเงินสด โอนเงินระหวางธนาคาร รายการจาย ดอกเบ้ียธนาคาร ฯลฯ 
J เม่ือบันทึกใบนําฝากเขาธนาคาร ( Pay – in – slip) หรือกลับรายการเช็คจาย โปรแกรมจะชวยลงบัญชีใหอัตโนมัติ 
J สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ขอมูลในเครื่องตาม Bank Statement 
J สามารถจัดทํารายการทางดานเช็คนําฝาก เช็คผาน และจดัการกบัเช็คท่ีมีปญหา ( ท้ังเช็ครับและเช็คจาย ) 
J สามารถพิมพรายงาน (Bank  Statement) ได 
J สามารถพิมพรายงานตางๆ เพื่อตรวจสอบ หรือทํา Bank Reconcile ได 
J สามารถพิมพรายงาน Outstanding Cheque ได 
J รองรับการทํา Post Date Cheque  ( เช็คลวงหนา ) ระบุสถานะของเช็ค 
วาเปนเช็คผาน เช็คคืน หรือเปนเช็คยังไมนําเขา 
J พิมพทะเบียนเช็ครับมีปญหาแยกตามลูกคา 
J สามารถออกแบบฟอรมพิมพใบนําฝากเขาธนาคาร ( Pay in – Slip) ได 
J สามารถจัดพิมพรายงานท้ังเช็ครับและเช็คจาย เพื่อตรวจสอบได 
J สามารถพิมพทะเบียนเช็คเรียงตามวันท่ีจาย, เลขท่ี , ล/ค-จ/น ได 
 
 
   
 
J ดึงบิลซื้อ จากการซื้อสินทรัพย เพื่อเช่ือมเขาฐานสนิทรัพย ไดแยกตามแผนกไดเลยทันที 
J เช่ือมโยงระหวางสินทรัพยกับระบบบัญชีแยกประเภท คํานวณสินทรัพยและลงบัญชีอัตโนมัติ  โดยสราง VOUCHER ใหอัตโนมัติท่ีรายวัน 
J คํานวณคาเสื่อมราคา และปดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนใหตรงกับยอดปดวย 
J คํานวณคาเสื่อมราคา ละเอียดระดับวัน 
J สามารถเก็บประวัติการซอมบํารุงสินทรัพย และสามารถบันทึกคาซอมบํารุงเพิ่มเติมในสินทรัพยเพื่อรวมคิดคาเสื่อมราคาได 
J เลือกวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยไดท้ังแบบเสนตรง (Straight Line) และแบบลดนอยถอยลง (Declined) 
J หักคาเสื่อมอัตรา %  วันแรก ไดในอัตราท่ีสรรพากรกําหนดได 
J คิดคาเสื่อมราคาแยกตามแผนก หนวยงานท่ีใชสินทรัพยนั้นอยู 
J พิมพรายงานตารางคาเสื่อม (แนบ ภงด.50 )  แยกตามกลุม แยกตามบัญชี – แผนก ได 
J ระบุวันท่ีขายสินทรัพยได  เพื่อใหโปรแกรมหยุดการคํานวณคาเสื่อมอัตโนมัติ 
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FORMULA SQL   :  GENERAL LEDGER  ระบบบัญชี  
 

J บันทึก  VOUCHER แบบ COMPOUND ENTRY ไดถึง 9,999 รายการบัญชีตอ 1 VOUCHER 
J สามารถเริ่มตนระบบไดเร็ว ไมตองรอยอดยกมาตางๆ ก็สามารถเริ่มงานไดเลย เม่ือหาไดแลวสามารถมาบันทึกยอนหลังได เชน 
ยอดยกมาทางบัญชีแยกประเภท ,ยอดยกมาของสต็อค , ยอดยกมาของลูกหนี้ / เจาหนี้รายตัว ,ยอดยกมาของสมุดบัญชีเงินฝาก ,  ยอดยก    
มาคาเสื่อมราคา  
J สรางรูปแบบการลงบัญชี ท้ังฟอรมบัญชีท่ีใชบอยๆ (Template), รายการประเภท Recurring, การกําหนดสัดสวนทํา Cost Allocation 
J สามารถยันยอดเอกสารตนตอกลับไปได ในเมนูเดียวกัน เชน ดูรายละเอียดบิลขาย , รายการภาษีหัก ณ ท่ีจายไมตองเขาๆออกๆหลายเมนู 
J เลือกดูรายการโดยเลือกเปนชวงวันท่ีเทาใดก็ได เปนชวงสัปดาห รายเดือน หรือยอดรวมท้ังป 
J เรียกดูงบการเงินตางๆ ไดทันที โดยยังไมตองปดบัญชี 
J สามารถจัดกลุมบัญชีใน  VOUCHER ใบเดียวกัน ทําผสมกันกี่กลุมก็ไดจนกวาจะถึง 9,999 รายการ เพื่อออกบัญชีแยกประเภทตัว T 
J จะเลือกใชผังบัญชีตัวอยาง หรือจะสรางผังบัญชีเองก็ได  กรณีท่ีเพิ่มบริษัทข้ึนมาใหม สามารถ COPY ผังบัญชีจากบริษัทอื่นๆเปนตนแบบได 
J บริษัทในเครือเม่ือ COPY ผังบัญชีมาแลว สามารถใชเลือกใชผังรวมกับบริษัทแม  หรือแยกอิสระจากกันได 
J สามารถแกไขรหัสบัญชีและช่ือบัญชีหรือฐานขอมูลอื่นๆไดทุกฐานขอมูลภายในเสี้ยววินาที 
J มีรายการตางๆท่ีละเอียด ท้ังรายการบัญชี รายงานลูกหนี้รายตัว ฯลฯ มากกวา 100 รายการ 
 
การปดงวดทีง่ายดาย และไมบังคบัลางขอมูลเม่ือส่ังปดงวด 
J ไมบังคับการลางขอมูลเกาเม่ือปดงวด ไมตองคอย BACKUP ขอมูลเก็บไวกอนจะปดงวดใหยุงยาก 
J ไมตองรอปดงวดบัญชี สามารถเพิ่มเอกสารปตอไปไดเลยทันที ปดภายหลังได 
J สามารถปดงวดและยกเลิกการปดงวดไดงายดาย โดยเลือกปดงวดเปนรายเดือนหรือรายปก็ได 
J แมยังไมปดงวดบัญชี ก็สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได 
J ประมวลผลตอเนื่องขามงวด ขามปได ถึงแมจะผานการปดรายการของท้ังปไปแลวก็ตาม 
 
การตั้งงบประมาณ / ออกงบเปรียบเทียบยอดใชจริงกับงบที่ตั้งไว 
J สามารถต้ังงบประมาณเปนเปอรเซ็นตหรือมูลคาเงินรวมได 
J สามารถต้ังงบประมาณไดละเอียดถึงระดับแผนก เปนอิสระจากผังบัญชีไดอีกถึง 
 4 หลัก โดยไมตองต้ังแผนกไวในผังบัญชี 
J ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใชจริงกับงบประมาณไดตลอด โดยไมตองปดงวด 
J มีรายงานในการวเิคราะหหรือประเมินผลงานแยกตามหนวยงาน เชน งบกําไรขาดทุน 
 งบคาใชจายแยกแตละแผนก 
 
รองรับภาษีธุรกิจบริการ – ภาษีมูลคาเพ่ิม – ภาษหีกั ณ ที่จาย- ภาษเีฉลี่ยคนื – ภาษขีอคนืไดบางสวน 
J รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลคาเพิ่มได เชน VAT 7% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได และออกรายงานแยกแตละอัตราภาษีใหดวยอยางถูกตอง 
J รองรับเรื่องภาษีไมถึงกําหนดได เชน ในงานบริการ   ท่ียังไมถือวาเกิดภาษีข้ึน 
J ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไมถึงกําหนดใหอัตโนมัติ และกลับบัญชีภาษีไมถึงกําหนดใหอัตโนมัติ  เม่ือไดรับใบกํากับภาษี 
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J รองรบัเรื่องภาษซีื้อหรือภาษขีาย ยืน่เพิ่มเติม เชน กรณียื่นภาษไีมทันในเดือนภาษนีั้น หรือ กรณีอนุโลมใหยื่นภาษเีปนเดือนถัดไป 
J รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนไดในกรณีท่ีไมสามารถขอคืน 100% ไดท้ังใบและเฉลี่ยคืนแตละรายการสินคาดวยอัตราท่ีแตกตางกันไดดวย 
J สามารถระบุช่ือลูกคาท่ีซื้อสินคา เปนคนละช่ือกับลูกคาในรายการภาษีขายได 
J สามารถแยกแยะไดวา รายการใดเปนภาษีซื้อท่ีขอคืนได หรือภาษีซื้อท่ีขอคืนไมได ตามขอกําหนดกรมสรรพากรรายงานไดท้ังแยกและรวม 
J สามารถพมิพรายงานภาษซีื้อ – ภาษีขายจับคูกับ VOUCHER ชวยใหตรวจสอบ ยันยอดบัญชีแยกประเภทภาษีซื้อขายไดสะดวก 
J สามารถกําหนดขอความในรายงานภาษีไดโดยอิสระแยกตางหากจากคําอธิบายรายการใน VOUCHER  
J รองรับกรณีท่ีมูลคาภาษีในเอกสารจริงไมถูกตอง แตตองแสดงในรายการภาษีใหตรงกับเอกสาร 
J พิมพรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขายไดตามขอกําหนดสรรพากรและแยกใหตามสาขาของกิจการ  
J สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ท่ีจาย และพิมพใบรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจายจากเครื่องได 
J บันทึกอัตราภาษีหัก ณ ท่ีจายไดหลายอัตรา ใน 1 ใบเสร็จ และพิมพหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจายไดหลายอัตราใน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J สามารถพิมพรายงาน ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 จับคูกับ VOUCHER ท่ีบันทึกรายการไว ชวยใหสะดวกในการตรวจสอบยอนกลับเอกสารตนตอได 
 
ระบบรักษาความปลอดภัย 
J  มีรายงานตรวจสอบ การทํารายการ วา Password ใด User ใด ทําเอกสารท่ีระบบใดบาง ระบุวันท่ี เวลา โดยใคร? 
J  มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เพี่มเติมผูใชงานเองได , กําหนดสิทธิ์การใชงานตามตําแหนง , ระดับการบริหารหรือเจาะจงเปนรายคน  
ดวยวิธเีซต็ ท่ีงายไมตองจําวาเช็ตไวท่ีไหนบาง  มีรายงานประจําวนั ตรวจสอบ วา  USER ใด มีการใชงานในระบบใดบาง 
USER แตละคน สามารถทําหนาท่ีในเมนูใดไดบาง ในระบบ  เชน  เห็น เขา เพิ่ม แกไข ลบ ยกเลิก พิมพได ออกจอภาพได ออกเปนไฟลได 
 
ระบบบาํรุงรักษาขอมูล 
J  มีระบบปองกันขอมูลเสียหาย Backup 1   และ  Restore 1 เพื่อเรียกขอมูลจาก Backup 1 
J  มีระบบ Backup 3 ยายขอมูลเฉพาะบริษัทไปเครื่องอื่นๆ  และ Restore 3 เพื่อเรียกขอมูลจาก Backup 3 
J  สามารถโอนฐานขอมูล  ไดดวยตนเอง    J  สรางรายการ POST ทางบัญชี 
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J สามารถแกไขรหัสทุกอยางได โดยใชเวลาเพียงเสี้ยววนิาที ไมวาจะเกบ็ขอมูลมากขนาดไหนก็ตาม ทําใหไมเสียขอมูลท่ีบันทึกมาแลวหลายๆป และยัง
สะดวกตอการปรับระบบฐานขอมูลหรือแกไขรหัสตางๆ ไดเม่ือตองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
J สามารถเก็บขอมูลไดไมจํากัดจํานวนป และพิมพดูขอมูลไดทันทีโดยไมตองรอยอดยกมา หรือโอน  รายการตางๆ แมจะเปนรายการขาม    
งวด โปรแกรมก็จะคํานวณใหอยางถูกตอง เพราะการทํางานแบบ ON-LINE TRANSACTION PROCESSING แตท้ังนี้โปรแกรมก็สามารถ 
เลือกบันทึกรายการเปนแบบ BATCH ไดเชนกัน ทําใหการเริ่มการทํางานในรอบบัญชีใหมไดทันที โดยไมตองโอนกลับไปกลับมาและยัง 
เริ่มรอบบัญชีใหมไดทันที แมบัญชีปเกาจะยังไมปดงวด 
J สามารถเริ่มงานไดทันที โดยไมจําเปนตองใสยอดยกมาของงวดกอน เพราะสามารถมาบันทึกภายหลังได ทําใหไมตองรอรวบรวมขอมูล      
ของงวดกอนใหครบถวน หรือถูกตองเรียบรอยก็สามารถเริ่มระบบใหมไดทันที 
J สามารถปรับแตงผังบัญชีเองใหมท้ังหมดหรือใชผังตัวอยางจากโปรแกรมท่ีเปนมาตรฐานไดทันที  เหมาะกับธุรกิจท่ียังไมมีระบบบัญชี 
J สามารถบันทึกรายการแบบปละ 12 งวด ตามธรรมชาติไมจํากัด โดยไมตองใชเทคนิค 13 งวด..15 งวด..    18 งวด..24 งวด..ฯลฯ ( เพราะ  
ตองมีงวดท่ีใชปดบัญชีหรือ POST ) ท่ีนาสับสนอีกตอไป  เริ่มขอมูลปใหมไดทันที แมยังไมไดปดบัญชีงวดกอน แลวคอยมาปดภายหลัง 
J สามารถลดการลงบัญชีในรูปแบบท่ีซ้ําๆ กันโดยสรางรูปแบบการลงบัญชีท่ีใชบอยๆ  เก็บไว ชวยใหการทํางานประจําซ้ําๆนั้น ไมตองเสียเวลาบันทึก
รายการใหมท้ังหมด เพียงแคเลือกรูปแบบรายการแลวรายละเอียดก็จะถูกดึงมาใหท้ังหมด  แลวยังสามารถแกไข หรือปรับเปลี่ยนรายการนั้นใหตรงตาม
ความตองการเปนครั้งๆไปไดอีกดวย 
J สามารถออกแบบงบไดอยางงายดายไมจํากัดจํานวนงบ โดยออกแบบเพียงครั้งเดียวเพื่อใชพิมพงบไดหลายรูปแบบท้ังท่ีเปนรายการ 
เปนยอดสะสม งบประจํางวด งบรวมบริษัท งบแตละแผนก งบรวมหลายแผนก งบชวงวันใดวันหนึ่ง หรือ ชวง 9,999ป รวมท้ังงบเปรียบเทียบ 
รายไตรมาส  เปรียบเทียบแตละเดือน หรือเปรียบเทียบป  ไดแบบ 2 ป และ 3 ป 
J สามารถรับ – สง ขอมูลไปมาระหวางสาขากับสํานักงานใหญ ระหวางบริษัทกับบริษัท หรือจากหลาย SITE มารวมท่ีสวนกลาง หรือสําหรับ 
ผูใชงานกับสํานักงานบัญชี โดยสงขอมูลผานแผน DISKETTE , ZIPDISK , CD-R , CD-RW, TAPE , MODEM , USB หรือ INTERNET ได 
J รองรับการบันทึกสมุดรายวันไดมากถึง 20,000 เลม ทําใหจัดการกับรายการ  VOUCHER ท่ีมีความหลากหลาย และมีความซับซอนเชน การแยกสมุด
เลมสมุดเงินสดเพื่อจัดทํางบกระแสเงินสด สมุดบัญชีธนาคารเพื่อจัดทําบัญชีแยกประเภทของแตละสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดรายการปรับปรุงท่ีมี
ความหลากหลายไดมากเกินกวาท่ีคาดไว 
J สามารถคํานวณตนทุนไดอยางถูกตองอยางแทจริง แมวาจะบันทึกเอกสารสลับลําดับรายการ หรือวันท่ีก็ตาม สามารถบันทึกรายการรับสินคาเขาคลัง
เพื่อขายกอนแลวจึงยอนกลับมาบันทึกตนทุนใหภายหลังได  หรือจะบันทึกรายการขายกอนแลวจึงคอยบันทึกรับสินคาเขาคลังพรอมบันทึกตนทุนก็ได  
เนื่องจากโปรแกรมสามารถกําหนดใหสินคาสามารถติดลบได ( - )  
J สามารถ COPY ผังบัญชีจากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่งได  กรณีท่ีมีการเพิ่มบริษัทข้ึนมาใหม  และยังสามารถใชผังบัญชีรวมกับบริษัทอื่นๆได 
หรือ COPY มาแลว ใชเปนของตนเองก็ได 
J สามารถ COPY  แบบฟอรมพิมพท่ีออกแบบเอง ไปใชในบริษัทอื่นๆ ได  สามารถ สรางแบบฟอรมพิมพได ไมจํากัด  
J สามารถสรางฐานขอมูลหมายเหตุ  ท่ีหัวเอกสารในแตละระบบ  หรือฐานขอมูลหมายเหตุ ของสินคา ไดไมจํากัด เพื่อใหเลือก ณ ขณะท่ีมีการบันทึก
เอกสารได  
J สามารถ LOCK ขอมูลเปนชวงวันท่ีเอกสารได  และปลด  LOCK เอกสารตามชวงวันท่ีได ตลอดเวลา ในการปองกันไมใหแกไขเอกสารท่ีมีการเปด
ไปแลวได  ซึ่งนอกเหนือจาก Password ของหนาท่ีแตละ USER แลวก็ตาม   

STANDARD  FEATURE  OF   FORMULA SQL     ความสามารถมาตราฐานของระบบ 
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J สามารถลงบัญชีซื้อ – ขาย – จาย – รับ ไดละเอียดทุกรูปแบบอยางอัตโนมัติ ไมใชเฉพาะรายการซื้อ ขาย สนิคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ หรือ บริการ เทานัน้ 
แตยังรวมไปถึงรายการสินทรพัย วสัดุสิ้นเปลอืง สินคากึ่งสาํเรจ็รูป วัสดุประกอบ อะไหล รายได และคาใชจายตางๆ ครบถวนตามหลักวิชาการบัญชี    
โปรแกรมจะทําการลงบัญชีใหอยางอัตโนมัติ  ลงรายวันผานไปบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ แยกแผนก ออกงบการเงินไดทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J บันทึกขอมูลในลักษณะ LINK เช่ือมโยงกันอัตโนมัติ และสามารถเพิ่มหรือแกไขรายละเอียดของฐานขอมูลเกือบทุกชนิดไดทันที โดยไมตองเขาๆ
ออกๆจากหนาจอ อันทําใหเกิดความลาชาและความสบัสนในการบันทึกขอมูล ลองนึกถึงขณะท่ีกําลังจะออกจากบิลขายสักใบแลวยังไมมีรหัสสินคา 1 
รายการแลวตองออกไปเมนูบันทึกทะเบียนสินคา โดยยกเลิกการบันทึกบิลขายนั้น ท้ังๆท่ีใสรายละเอียดเกือบครบแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J ไมจําเปนตองทํางานแบบ PULL – DOWN MENU ( หรือ  SRCOLL BAR ) ซึ่งทําใหการคนหาขอมูลลําบากยุงยากและลาชาเพราะตองคอยใช 
Mouseคลิกไปท่ีปุมเล็กๆกวาจะคลิกใหตรงปุมแลวยังตองคอยกดเลื่อน SCROLL หาช่ือลูกคาอีกสามารถคียอักษรนําท่ีใกลเคียงท่ีสุดก็คนหาใหเร็วข้ึน 
J  สามารถกําหนดการ RUN เอกสารไดอัตโนมัติ เชน   เรียง   พ.ศ_ เดือน_เลข RUN   หรือเปน ค.ศ_เดือน_เลข RUN  ซึ่งสามารถ RUN เลขไดสูงสุด 
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เลือกเคร่ืองพิมพ และ
สามารถกําหนดตั้งคา
หนากระดาษได 

20  หลัก  และสามารถกาํหนดตัวอักษรนําเลมเอกสารไดตามท่ีตองการ  RI  TV  TL  IV  ฯลฯ..... 
J  เม่ือบันทึกเอกสารแลว โปรแกรมจะทําการเก็บขอมูล  เรียง RUNING เอกสารให ของแตละระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและคนหาสะดวก 
และรวดเร็ว งายตอการคนหา และงายตอการตรวจสอบสถานะของเอกสารแตละใบ เชนสงของครบแลว ชําระเงินแลว ยกเลิกเอกสารใบนี้ ฯลฯ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J มีรูปแบบการพิมพท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนพิมพจากจอภาพ พิมพออกทางเครื่องพิมพ พิมพออกไฟล Text file, Excell, eArchive และพิมพ 
ได 2 MODEคือ TEXT MODE และ GRAPHIC MODE ไดภายในโปรแกรมเดียวกัน ซึ่งยังไมมีใครตามทัน 
J การพิมพรายงานทางจอภาพ สามารถยอขยาย ซอน (HIDE)  และลอ็ค ROW หรือ COLUMN ได ทําใหดูรายงานท่ีมีขนาดใหญซึ่งแสดงผล 
ลนจอภาพไดโดยสะดวก ไมตองเลื่อน SCROLL ซายที ขวาที ทําใหการดูรายงานสะดวกข้ึนมาก 
J  รายงานทุกรายงาน  สามารถตรวจสอบออกจอภาพกอนได หากเนนเฉพาะรายงานหนาท่ีตองการ ก็ระบุเลขท่ีหนา เปนการประหยัดกระดาษไม
จําเปนตองพิมพรายงานออกมาท้ังหมด และยังเลือกพิมพออก Adobe Reader (.PDF) ได สะดวกพิมพ พรอมสง Mail  ใหผูบริหารไดทันที 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนด Font สามารถกด ปุมสีเทานี้ได 
โดยเลือก Font  ไดตาม windows ที่ตองการ   

ตรวจสอบที่แวนขยายไดอยาง
รวดเร็ว หรือเช็ควาเอกสารนี้มี
เอกสารใดบางที่อางอิงกัน 

สถานะ
ยกเลิก 

ชําระ
แลว 

Running เอกสาร 
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J ในการออกแบบฟอรมเอกสารตางๆ สามารถใสรูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ตางๆลงไปไดโดยงาย ทําใหประหยัดคาใชจายไมตองสั่งพิมพเอกสาร 
PRE – PRINT จํานวนมากจากโรงพิมพ 
 
 
                                   การออกแบบฟอรมพิมพ                                                                รูปแบบแสดงผลพิมพ  ตามฟอรมที่ออกแบบไว 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                    
                       แบบฟอรมพิมพที่สรางเองลงกระดาษเปลา                           แบบฟอรมพิมพจากโรงพิมพ 3ชั้น หรือ 5 ชั้น 
 
J กําหนดแบบฟอรมพิมพไดไมจํากัด โดยสามารถเช่ือมโยงแบบฟอรมได  5  ฟอรม / เลมเอกสาร 1 เลม 
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J สามารถพมิพรายงานภาษซีื้อเฉลี่ยคืนบางสวนไดท้ังเปนเปอรเซ็นต และจาํนวนเงิน รองรบัธรุกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน, ลดหยอนภาษ ี
หรือแมแตไดรับการยกเวนภาษ ี
J สามารถคํานวณคาเสื่อมราคาและลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติ  เพียงแคบันทึกทะเบียนสินทรัพย และแกไขปดเศษการคํานวณและลงบัญชีใหใหม อยาง
งายดาย   
J สามารถทํา ON – LINE UPDATE  และ ON- LINE CORRECTION และเลือกท่ีจะ POST อัตโนมัติเม่ือบันทึกรายการ หรือจะพักรอไวตรวจสอบ
รายการใหถูกตองกอนก็ได 
J มีรายงานตางๆ ชวยในการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล เชน รายงานบัญชีแยกประเภทเปรียบเทียบแตละแผนก, งบคาใชจายแยกตามหนวยงาน , 
พิมพกระดาษทําการ, LIQUIDITY RATIO, LEVERAGE RATIO หรือจะสรางสูตรการคํานวณอื่นๆ ไดตามท่ีตองการ 
J สามารถดูงบการเงินท่ีถูกตองไดทันที โดยไมตองรอปดงวดบัญชี  และเก็บขอมูลท่ียังไมปดงวดไดไมจํากัดป 
J สามารถออกรายงานและงบยอนหลังเสมือนยอนเวลาไปในอดีตได ไมวาจะเปนการปดงวดแบบปดทุกเดือน หรือปดเปนปก็ตาม 
J สามารถเรยีกดูรายงานและยอดยกมาของบัญชีสต็อค  ไดละเอียดระดับวัน หรือยอนวันท่ีไดตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
J สามารถทํา COST ALLOCATION ไดทันทีในขณะท่ีลงบันทึก VOUCHER หรือ INVOICE จากการซื้อ หรือท้ังสองวิธีคูกัน โดยระบบสามารถรับรู
ยอดรวมกอนการ ALLOCATE และสามารถออกรายงานเปรยีบเทียบยอดใชจริงกับงบประมาณไดตลอดเวลาโดยไมตองรอปดงวด 
J สามารถควบคุมงบประมาณอยางไดผล    พรอมเปรียบเทียบระหวาง ACTUAL กับ BUDGET ไดอีกดวย 
J สามารถทํางานไดท้ังแบบ BATCH และแบบ ONLINE  และสามารถ SET กลับไปกลับมาไดตลอดเวลา  หรือจะเปลี่ยนขณะทํารายการแตละ 
รายการก็ได 
J สามารถสับสวิทชหนาจอรายงานตางๆ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาไดทุกรายงานท่ีมีในระบบ สําหรับรุน ENG 
J สามารถทํางานสองภาษาคูกันโดยหนาจอเมนเูปนภาษาไทย แตออกรายงานเปนภาษาองักฤษสงผูบริหารชาวตางชาติไดทันที งายเหมือนพิมพ 
รายงานภาษาไทย 
J ตรงตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 , 89 และยังคอยติดตามการเคลื่อนไหวของประกาศฉบับใหมๆอยูเสมอ จึงม่ันใจไดวาจะใชโปรแกรมที 
ทันยุคตอเหตุการณเสมอ ไมตองรอใหบริษัทแมของซอฟทแวรตางประเทศพัฒนาใหอีก หรือรอตัวแทนในประเทศแกไขแตรูปแบบรายงานให  
ซึ่งก็ยังไมตรงกับประกาศของกรมสรรพากร (เพราะแกแตรูปแบบรายงานเทานั้น สวนแกนหลักของโปรแกรมไมไดแกตาม ) เพราะเราพัฒนาโปรแกรม
โดยคนไทยใหคนไทยไดใชงานอยางแทจริง 
J รองรับการบันทึกรายการแบบ MANY TO MANY ซึ่งเหนือกวาช้ันซอฟทแวรท่ีเพิ่งจะเริ่มพัฒนาใหระบบ ONLINE กันไดเพียงแคแบบ ONE TO 
MANY ท่ีเราทําไดมานานแลว 
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่ สุภสัสร  ศักดิ์สง   089-482-0415, สุระ   ธนานาถ 089-482-2228 
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